
... بأن مشيئتي هذه كانت إيههش ؟كههانت بمشههيئة اللههه ويههدل لهههذا أن 
اا يعزم على فعل شههيء وبينمهها هههو متجههه لههه إذ انتقضههت النسان أحيان
عزيمته إلى اتجاه آخر أو إلى إلغهاء العمهل ألسهتم تهدركون ههذا ؟ إذن
تتعلههم هناك هناك سلطة فوق سلطتك  لكن هذه السلطة غير معلومه ل

مم عرفت ربك" " بم عرفت ربك ؟إل بآثارها وقد قيل لعرابي : " ب
 "  أعههرا أعرابههي بههدويبنقض العزائم وصمرف الهممم "قال : "؟

أجاب بهذا الجواب العجيب عرفت ربي بنقض العزائم يعني أعههزم هههذا
 " أهههموصرف الهممممالشههيء ثههم تنتقههض عزيمههتي بههدون سههبب " 

بشيء إلى اليمين ثم أجدني منصرف إلى اليسار بدون سبب إل مههن ؟
من الله عزوجل فاهل السنة والجماعة يقولون النسههان يشههاء ويختههار
وليس مجبر  لكن أي شيء يشاؤه فهو بعد مشيئة اللههه  نعلههم أن ذلههك
ه اللدلهة  فهإن بمشيئة الله  وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وتجتمع ب

لو شاء الله ما عبدنا مممنقال قائل : إذن يكون قول المشركين (( 
دونممه مممن شمميء نحممن ول آباؤنمما ول حرمنمما مممن دونممه مممن

بأننا  بأننا لما عبدنا غير الله علمنا أن الله شاء ذلك وليس لنههاشيء ))
قدرة في مخالفة المشههيئة  مهها تقولههون فههي هههذه الحجههه ؟ ههها  حجههة

( كذلكلداحضة أبطلها الله عزوجل ويبطلها العقل  أبطلها الله بقوله (
  وفههي آيههة أخههرىكذب الذين من قبلهم حممتى ذاقمموا بأسممنا ))

 كذلك فعل الذين من قبلهم فهممل علممى الرسممل إل البل غ((
))  أبطلها الله  عرفت ؟؟ طيبالمبين   .

اا اا ننظر هل هي باطله عقل أو ل  نقول هههي أيضهه فلما أبطلها الله شرع
ال لنك لم تعلم أن الله أن الله ع قضى عليك بعبههالدة النصههنام باطله عق
ددر إل بعد ؟ هيه ؟ إل بعد العبالدة فلماذا لم تعدل عن عبالدة النصنام وتقهه
أن الله قضى عليك ؟ هيههه ؟بههترك عبههالدة النصههنام ؟ لمههاذا لههم تفعههل؟
فإقدامك على عبالدة النصنام وأنت لم تعلم بأن الله كتب ذلك ... وأنت
الذي عرفته  ولو أنك قدرت الفضل والحسن وأن الله قههدر أن تكههون
اا لعبالدة النصنام لحصل لك ذلك  واضح ؟ اا متجنبا مجتنب  موحد
دير النسان بين شيئين أحدهما تخ اا لدليل حسي  لو  ثم أن نقول هناك أيض
 أفضل من الخر  ماذا يختار؟
... : الطالب

 : يختار الفضل  وهل يمكن لشخص أن يختار الرلدأ ويقههول هههذاالشيخ
اا  لو قيل لههه :لمكههة طريقههان طريههق آمههن وطريههق ددر لي ؟ أبد تق الذي 



مخوف  فقال نذهب مع الطريق المخههوف لن اللههه كتههب علينهها هههذا ؟
 هيه ؟هل يمكن ول مايمكن أو ليمكن ؟
... : الطالب

تعههرضالشيخ  اا سيسلك الطريق المن بل شك . لههو أن لههو  : ليمكن أبد
عليه عملن في وظيفة أحد العملين شاق وأجرته قليلة والثاني خفيههف
 وأجرته كبيرة  ماذا يختار ؟
... : الطالب

: يختههار الثههاني ل شههك  وهههذه اللدلههة محسوسههة تههدل علههى أنالشيخ 
الحتجاج بالقدر على المعانصي أو علههى تههرك الواجبههات احتجههاج باطههل
اا  فهههذا هههو مههذهب أهههل السههنة ال ول حسهه اا ول عق ليسههتقيم لشههرع
والجماعة يقولون نحن نفعل باختيارنا  ولكن اختيارنا نعلههم أن اللههه قههد
اختاره لنا قبل أن نختاره نحن  إل أنه لحجة لنا في أن نقول هذا مختار
الله لنا فل نستطيع  يعني أن نتخلههص منههه لننهها حيههن الفعههل لههم نعلههم
ددعي أن اللههه قههدر شههيء إل بعههد الوقههوع تقدر ول يمكن لي انسان يهه ما

)) فجعلهمفلما زاغوا أزا غ الله قلوبهم ولهذا قال الله تعالى : (( 
... الله هم فجعلهم هم السبب في ذلك  طيب
اا أنه ينبغي للنسان وهذه الفائدة مسلكية  أن يلجأ  من فوائد الية أيض

 ))يهدي بممه مممن يشمماءإلى الله وحده في طلب الهداية  لقوله : (( 
اا في فأنت ل تعتمد على نفسك فتهلك  اعتمد على ربك  اتجه إليه لدائم
سؤال الهداية حتى يهديك الله  وكان النبي عليه الصههلة والسههلم وهههو

عالم الغيممب والشممهادة أنممتالهالدي المهههدي يسههتفتح فيقههول : ( 
تحكممم بيممن عبممادك فيممما كممانوا فيممه يختلفممون  اهممدني لممما
تتلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلممى صممراط اخ

 )  هذا وهو النههبي نصههلى اللههه عليههه وآلههه وسههلم  فكيههف بنههامستقيم
نحن ؟ فأنت الجأ إلى ربك لطلب الهداية ل تعتمد على نفسههك  اعتمههد
. على الله عز وجل فإن الله تعالى هو مرجعك
ومن فوائد الية الكريمههة  أن مههن يضههله اللههه فل هههالدي لههه لقههوله : ((

ومممن))   وفههي آيههة أخههرى : (( ومن يضلل الله فما له من همماد 
 ))  فههإن قههال قائههل أفل يههوجب لنهها هههذايهد الله فما له من مضل

ومممنالحكم أن نتوقف عن لدعوة الناس إلى الحق  لن الله قههال : (( 
)) ؟ فالجواب : ليوجب _ يرحمههك اللهههيضلل الله فما له من هاد 

_ لكن الفائدة من ذلك أن أننا إذا لدعونا أحدا للحق ولكنه لم يقبل فإننا



لنهلك أنفسنا من أجله  بههل نقههول هههذا قههد قضههى اللههه عليههه بالضههلل
وليس لنا من شأنه وليس لنا من أمره من شههأن  ولهههذا نجههد اللههه عههز

لعلك باخع نفسكوجل يقول لنبيه محمد نصلى الله عليه وسلم : (( 
)) أي مهلكإل يكونوا مؤمنين   .

... : الطالب
: ها ؟الشيخ 

... : الطالب
: ... نفسكالشيخ 

... : الطالب
)) ...((لعلك بمماخع نفسممك أل يكونمموا مممؤمنين : ل ل  (( الشههيخ

)  أي مهلك نفسك أل يكونوالعلك باخع نفسك أل يكونوا مؤمنين
مؤمنين  لتهلك ل تهلك نفسك  وأنزل الله تعالى ع تعالى عليههه تسههلية

إنك ل تهممدي مممنحين لدعا عمه أبو طالب ولكنه لم يهتد  قههال : (( 
 ))  ونحههن ... ل ... هههذا الحكههمأحببت ولكن الله يهدي من يشاء

أن ندعو الله أن ندعو إلى الله ندعو إلى الله ولكن إذا لدعونا إلههى اللههه
الهم ا ل ل نكلهف أنفسهنا لنهلهك أنفسهنا ب ولم نجد النهاس اهتهدوا  فإن
والغم لن النسان إذا نظر إلى هذه النظرة سوف تتكدر عليه لدنياه بل
سوف يضيع عمله الصالح  لن الناس ليسوا بمهتدين على مايريههد فههإذا
أتعب نفسه وراء الناس ونصار يلهث وراءهم تعهب  يبهذل مهايجب عليهه
والباقي على من ؟
... : الطالب

: على الله عز وجلالشيخ   .
اا  أن اسم الهالد يطلق على غير الله لقوله ومن فوائد الية الكريمة أيض

 :وكمهها قههال تعههالى  ))ومن يضمملل اللممه فممما لممه مممن همماد : (( 
)) فالهالدي تطلق على الله وعلى غيره  لكن الذي ولكل قوم هاد ((

يمتنع إطلقه على غيره هو هداية التوفيق  فإن هداية التوفيق ل تكههون
إل لله وحده  أما هداية الدللة فإنها تكون لله ولغيره . نعم
... : الطالب

: ل ، يستمرون  لن الله سبحانه وتعالى ... أنصههل هههدايتهم إلههىالشيخ 
أجل مسمى  نعم
... : الطالب

: نعمالشيخ   



... : الطالب
: نعمالشيخ   

... : الطالب
: نعمالشيخ   

... : الطالب
: نعمالشيخ   

... : الطالب
: نعمالشيخ 

 ... : الطالب
: نعم هؤلء كفار  هؤلء الكفار لالشيخ   

... : الطالب
: نعههم هههؤلء كفههار لكههن بعههذرهم بعههدم ونصههول الرسههالة إليهههمالشيخ 

يكلفهم الله يوم القيامه  بما شاء من أنواع التكليف ثم إن اهتههدوا فههي
ذلك الوقت فهم من أهل الجنة وإن ضلوا فهم من أهل النار  هذا أنصههح
تقيل في الجواب عن هؤلء  يعنههي  أهههل الفههترة والههذين جههاءت أنصح ما
تيمتحنون يوم القيههامه بمهها شههاء الرسالة ولكن لم تبلغهم  الصحيح أنهم 
 ... الله من التكاليف التي ل نعلمها ثم ... نجوا وإل
 ... : الطالب

:  المتقين العذاب يحاولون النجاة منه لكههن ملقههي الشههيء قههدالشيخ 
يلقيه ببشرى وفرح وسههرور  فتفسههير يتقههي بيلقههى لشههك أنههه قانصههر
ولكن بعض ولكنه بعض الحيان يفسر المؤلف القرآن بما يقاربه  قال :

 "أي أشممده )) يتقممي بمموجهه سمموء العممذاب يمموم القيامممة"(( 
ففسر سوء بأسوأ  وأسوأ لشك أنههه اسههم تفضههيل وسههوء ليههس اسههم
تفضيل وعلى هههذا فيكههون المؤلههف فسههر الكتههاب بمهها هههو أعلههى منههه
دسر  ولههو قههال المؤلههف رحمههه َفف تم اا لل والواجب أن يكون المفسر مطابق

بممأن يلقممىالله العذاب السيء لكان أبلغ مطابقة للقرآن . يقههول : " 
وكأنه أخذه مههن كههونه يتقههيفي النار مغلولة يده إلى عنقه ... "

العذاب بوجهه لنه لو كانت يده مطلقة لتقى العذاب بيده ولكني أقول
ليلزم من اتقاء العذاب بوجهه أن تغل يده لن يههده قههد تكههون مرسههلة
غير مقيده ولكن ليستطيع  أو يظههن أن مههدافعته بههوجهه أشههد فيههدافع

 " والجههواب ل... في ذكر ... في دخممول الجنممة ؟بوجهه  قال : "



وحينئذ يكون الستفهام للنفي يعنههي ليسههتوي مههن يتقههي بههوجهه سههوء
ممن من العذاب ومن يتقي َفأ . العذاب مع من 
من )) " ممي مل ظظا ملل مل  مقي ذوقوا (( أي كفار مكة )) وقيل للظالمين 

" للظالمين أي كفممار "قوله : أي جزاءهم))  ماكنتم تكسبون 
))  وإل فههإنكذب الذين من قبلهممم " كأنه أخذه من قوله : (( مكة

الظالمين هنا عام لفظ عام يصف كفار مكة وغيرهم  وهذا هههو الولههى
 )) يههدل علههى أن هههذا فههيكممذب الممذين مممن قبلهمممفههإن قيههل (( 

المتأخرين . قلنا نعم هو يدل على أنه في المتأخرين لكههن كههل رسههول
فقد سبقه رسول فعالد كذبت قبلهم قوم نوح  وثمولد كذبت قبلهم قههوم
اا لكفار مكة ولغيرهم لكن أول من دم جرا  فيكون الظالمين عام عالد وهل
اا ولدعوة اا لهم وإنكار يدخل فيه بل شك  كفار مكة لن القرآن نزل توبيخ
.

)) الزمرفأتاهم العذاب من حيث ل يشعرون قال المؤلف : " (( 
 " وهذا كما قلنا تفسير أشد و... منمن جهة ل تخطر ببالهم  25

 "  أن يكون من أن يأتيهم العذاب وهم على أهبة الستعدالد له
 الممذل والهممون)) فممأذاقهم اللممه الخممزي  : (( قال الله تعالى

" اسمه الهون ول الهوان ؟من المسخ والقتل وغيره
: الهوانالطالب   

" من الذل والهوان من المسخ والقتل والغيممره فممي: الشيخ 
(( ))ولعذاب الخرة اكممبر لممو كممانوا يعلمممون   (( الحياة الدنيا
أي مسممهم بممه حممتى كممأنهم طعممموه وذاقمموه)) أذاقهم الله 

مممن " وقههوله عههز وجههل  وقههول المؤلههف رحمههه اللههه : " بمممذاقات
 " المسخ مثل اليهولد الذين قال الله قال اللهالمسخ والقتل وغيره

))  والقتل مثال بني إسرائيلكونوا قردة خاسئين لهم : ((  
... : الطالب

: نعمالشيخ   ...
... : الطالب

: نعم هم قتلوا أنفسهم حينما أمروا بالتوبة  فقال لهههم لههو كنتههمالشيخ 
نصالدقين في التوبة فاقتلوا أنفسكم  ولكههن ذكههر اللههه سههبحانه و تعههالى
اا يقههول في سههورة البقههرة جههالوت وطههالوت وفيههه قتههال  وكههذلك أيضهه

 " كالهلك بالصاعقة والرجفة ومهها أشههبه  فههالمهموغيرهالمؤلف : " 
أن المكذبين للرسل كلهم أهلكهههم اللههه عههز وجههل . فههإن قههال قائههل :



تقتل ؟ الجواب بلى  ولكن هؤلء الذين قتلههوا إمهها أليس من الرسل من 
أن يكونوا لم يؤمروا بالقتال فاعتدى عليهم العتههداء بههدون قتههال وإمهها
أنهم اوتوا على غرة لدون أن يجاهر يجاهروا به بالقتههل...  ثههم إذا قتلههوا
اا لهههم هل معنى ذلك أن ما لدعوا إليه يموت بموتهم  قد  يكون هذا نصر
. ولو بعد وفاتهم
 الذل والهوان من المسخ والقتل))فأذاقهم الله الخزي  )) "

ولعممذاب الخممرة أكممبر لممو كممانوا(( وغيره في الحيمماة الممدنيا 
 " لو كانوا أي المكذبون يعلمون عذابها مما  كمذبوا))يعلمون 

 .  " هذه جواب لو محذوفةماكذبواقوله : " 
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلثم قال تعالى : ((  

((27 )) الزمر مثل لعلهم يتذكرون  )) أي جعلنهها  ولعههلضربنا   
دينا للناس في كل مثل فههي هههذا القههرآن الضرب أخص من الجعل  أي ب
من كل مثل  وال والجملة هنا مؤكده بمؤكدات ثلثة وهههي : اللم وقههد
والقسههم المقههدر لن تقههدير الكلم فههي مثههل هههذا التقييههد : واللههه لقههد
اا بمؤكههدات ثل ث بههل بمؤكههدات ثلثههة  وقههوله : " (( اا مؤكد مكد فيكون مؤ

إذا قال قائل كيف يؤكد هذا وهو أمههر معلههومولقد ضربنا للناس )) 
والغالب أن التأكيد إنما يصار إليه للحاجة إليهه    والجهواب : أن التأكيهد
اا وقههد يكههون اا أو منكر قد يكون للحاجة إليه عندما يكون المخاطب شاك
التأكيد لهمية مؤكده وإن لم يكن ثم إنكههار أو ... وههها وهههذا منههه ومنههه
هذه الية فإن ضرب الله أمثال للناس في القرآن أمر محسوس مدرك

للناس في هممذا القممرآن مممنولكن لهميته أكده الله عز وجل  (( 
 )) أي من كل شبه ف... الله تعالى الشباه والنظائر ليحههذركل مثل 

. من كان على مثل هذا النظير وهذا الشبيه حتى ليقوم بمثل مافعل
(( ظ    )) أي يتعظههون  ولعههل هنهها للتعليههل وهههو أحههدلعلهم يتممذكرون
معانيها  ومن معانيها الترجي مثل : لعهل الحههبيب قهالدم   ومههن معانيههها
الشفاق مثل : لعل الحبيب هالك  ففي الول لعل الحههبيب قههالدم رجههاء
وفي الثاني إشفاق وهي أخشى أن يكون هالك  وتأتي للتعليل كما فههي

ميا أيهمما الممذين آمنمموا كتممبهذه الية  وكمهها فههي قههوله تعههالى : ((  
عليكممم الصمميام كممما كتممب علممى الممذين مممن قبلكممم لعلكممم

 ))  وهل من مثال ثالث ؟تتقون
... : الطالب

: لالشيخ 



... : الطالب
: نعمالشيخ   

... : الطالب
)) قد يكون هذال تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا : (( الشيخ 

للتوقع
... : الطالب

  )) للتوقع أيضا  هي في القرآن كثيرلعلك باخع نفسك : (( الشيخ 
... : الطالب

: نعم ؟الشيخ 
... : الطالب

: لعل ... للترجيالشيخ 
... : الطالب

 : ويحههت ويحتمههل أن تكههون للتعليههل  يحتمههل أن تكههون للتعليههلالشيخ
دل  فيظن بعض الناس أنها للترجي في كل في ومنه كثير في القرآن لع
كل مكان فيقول كيف يترجى الله عز وجل الشيء وهو قالدر علههى كههل
شهههيء ؟ نقهههول : لعهههل إذا جهههاءت ... فههههي للتعليهههل  وقهههوله : ((

يعني يتعظون  وأن هذا هو الغرض من ضرب المثاليتذكرون ))   .
(( اا ))  ))  (( قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون  هههذهتقرآن

)) حال أخرى لن هذا القرآن الذي فيه مههن كههل مثههلعربيا حال و (( 
هو قرآن  والقرآن تأتي بمعنى المصدر  وتأتي بمعنههى اسههم الفاعههل أو
اا : الغفران والشههكران  وأنهها أقصههد أقصههد المفعول  فمن إتيانها مصدر
بهذا وزن فعلن تأتي مصدر مثههل الغفههران والشههكران والقههرآن  وهههذا
المصدر من لفظ القرآن يحتمل أنه بمعنى اسم مفعول  فقرآن بمعنى
دو ويحتمهل أن يكهون اسههم فاعههل مقروء  وعلى هذا فيكون بمعنههى متله
بمعنى قاريء وهو من قرأ المههاء إذا جمعههه فههي الحههوض  والقههرآن إذا
دو وجامع ... ولهذا قال تأملت وجدت أن الونصفين ينطبقان عليه فهو متل
علماء العلماء في أنصول التفسير أنه يصح أن يكون بمعنى اسم فاعههل

))  أي باللغههةعربيا ويصح أن يكون بمعنى اسم مفعههول  وقههوله : (( 
العربية التي هي لسان محمد نصلى الله عليه وآله وسلم ولسان القهوم
تبعث فيهم  والعربية هي أكثر اللسههنة وأعربههها وأفصههحها وأبينههها الذين 
ولهذا اختار الله اختارها الله عز وجل لرسههالة محمههد نصههلى اللههه عليههه
دي وآله وسلم  فإن قيل : أليس في القرآن من الكلمات ما أنصله عجمهه



في القرآن ؟ بلى  إي ولكن هذه اللفاظ الههتي أنصههلها غيههر عربههي لمهها
نطق بها العرب عربوها فصههارت عربيههة . ولهههذا لتخلههو هههذه الكلمههات
المعربة من تغيير بعض الشيء لبد أن يكون فيها شيء من التغيير في
الغالب فإذا نطق بها العرب واستخدموها ونصارت في ألسنتهم نصههارت
عربية  عاربة ول مستعربة ؟
... : الطالب

ااالشيخ  : مستعربة  إذن هي كلمات مستعربة من قوم مستعربين أيضهه
اا في النصههل  فإسههماعيل يعني أنصل العرب مستعربين لنهم ليسوا عرب
هو ابن ابراهيم وليههس لغتههه عربيههة لكههن لمهها جههاء العههرب ... علههى أم
اا  واسهتمرت العروبهة إلهى يومنها ههذا إسماعيل ونزلوا عندها نصار عربي
. نعم

)) هذا ال الونصههف سههلبيقرآنا عربيا غير ذي عوج يقول : " (( ... 
اا ((  ))  واعلم أنه ليوجد في أونصاف القرآنغير ذي عوج وليس ثبوتي

ماهو سلبي محض  لن السلبية المحض ليس فيها مههدح بهل ل بهل كهل
شيء ونصف به القرآن على وجه النفي فإن ذلك لكمال ضده فإذا قههال

إن )) أي لكمال استقامته  بل قال الله تعالى : (( غير ذي عوج : (( 
 )) يهههدي للههتي هههي أقههومهذا القرآن يهممدي للممتى هممي أقمموم 

فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في أمور الدين وفههي أمههور الههدنيا
غيممر ذيعلى وجه ليس فيه اعوجاج بوجه من الوجوه  ولهذا قال : (( 

دين اللههه لنهها هههذا القههرآنعوج لعلهم يتقون   )) أي لجل أن يتقوا فب
. وجعله غير ذي عوج من أجل تقواه عز وجل
ولقد ضممربنا للنمماس فممي هممذايقول الشههارح رحمههه اللههه : " ((  

 " وهذا وهذا التفسير تفسههير بمههاأي جعلنا)) القرآن من كل مثل 
دم  لن ضرب المثل ليس مجرلد فعل له  بل ضرب المثل للعتبار هو أع

تيعتههبر بههه  وقههوله : ((  ))للناس به  فضربته مثل أي جعلته شبها حتى 
من كل مثل يشهمل كهل النهاس المهؤمن والكهافر لجههل أن  أن يتهذكر
 هؤلء وهؤلء و ... هذه الية  انتهى الوقت معنا
 ... : الطالب

: نعم ؟الشيخ 
... : الطالب

: نعم  ل الذل والهوان والعار والفضيحة كلهاالشيخ 
... : الطالب



: نعمالشيخ 
... : الطالب

: ... ؟الشيخ 
... : الطالب

: نعمالشيخ   
... : الطالب

: نعمالشيخ   
... : الطالب

: نعمالشيخ   
... : الطالب

: ل  ... لمحمد عليه الصههلة والسههلم وامتههه الرسههالت الخههرىالشيخ 
وماشابه  إذن
... : الطالب

: اه مههافي إشههكال  ولهههذا ورلدت أحههالديث فيههها نظههر أن اللغههةالشههيخ 
العربية لغة أهل الجنة
... : الطالب

: إي نعم  كون اللههه نصههار اختههار هههذه الرسههالة العظيمههة باللغههةالشيخ 
الله أعلم حيث يجعممل رسممالتهالعربية ي يكفي  لقوله تعالى : ((  

. )) فصار هذا المكان نصالحا لهذه الرسالة العظيمة لنه عظيم
 ... : الطالب

: معلههوم البيههان لههو جههاء... باللغههة العربيههة مابههان لكههن لكههونهالشههيخ 
اختار ... العرب ... فهذا لدليل على فضله . نعم

: قد يقول قائلالطالب   ...
: نعمالشيخ 

... : الطالب
: ل  إذا قال ماهو خاص بالعرب قلنا نعم هههو بعههث فههي المييههنالشيخ 

لكن لجميع الناس  كم لو أن أحدا نصار في الشرق أو في الغههرب وهههو
أمين على جميع المنطقة على جميع القارة التي هههو فيههها فهههذا محمههد
عليه الصلة والسلم بعث في  في هؤلء القوم لكن  إلى جميع النههاس
 ومعلوم أنه لبد أن يبعث في قومه ... للناس نفس الشيء  نعم
... : الطالب

: له إيش ؟الشيخ 



... : الطالب
: له ...؟الشيخ

... : الطالب
: إي نعههم نعههم  إي نعههم الشههيء الههذي يصههيب النسههان إنصههابةالشههيخ 

مباشرة يقال ... لكن ... أما أنهه لمها أنصهابه مباشهرة نصهار كهالمطعون
... الذي يمكنه
... : الطالب

: نعم ؟الشيخ 
هل السلب نصفة مدح؟: الطالب 

: نعم  إي قلنا ل لبد ... لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته لكمههالالشيخ 
 وحدانيته
: نعمالشيخ    
... : الطالب
: على كل حال  إحساسه بالعذاب أشد من ... هو إذا كان أسوأالشيخ  
العذاب ويكون في الوجه نصههار أشههد علههى النسههان ممهها لههو كههان فههي
طرف آخر  لكن الذي يظهر لنا مههاقلته أن سههوء العههذاب ليسههت علههى
اسم تفضيل ولكنه من باب إضافة الصفة إلى مونصههوفه يعنههي العههذاب
 السيء
... : الطالب

: نعم ؟الشيخ 
 ... : الطالب

: هذا ... تطلق على اسم التفضيل إذا قلههت هههذا خيههر مههن هههذاالشيخ 
وهذا شر من هذا  وقد يقال وقد تطلق  ويرالد بههها الونصههف كمهها تقههول
... هذا ... هذا

ضممرب اللممه مثل رجل فيممه شممركاء متشاكسممون: (( الطههالب 
ورجل سلما لرجل هل يستويان مثل الحمد لله بل أكثرهم ل
يعلمون* إنك ميت وإنهم ميتون * ثم إنكم يوم القيامة عنممد
.(( ربكم تختصمون

: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اللههه تبههارك و تعههالى : ((الشيخ 
ضرب اللممه مثل رجل فيممه شممركاء متشاكسممون ورجل سمملما

ولقممد ضمربنا للنماس فمي همذالما قال الله تعالى : ((   ))لرجل 
)) ذكر هذا المثل ... ها ؟القرآن من كل مثل 



... : الطالب
: نعم كملناها  الفوائد ... نعم نصحيحالشيخ  ... 

ضرب الله مثل رجلبين الله عز وجل هذا المثل العظيم  فقال : (( 
 رجل فيممه ))  اقههرأ يهها أحمههد أقههرأ ... ((فيه شركاء متشاكسون

)) أيفيه شركاء متشاكسون  )) تعدل...(( شركاء متشاكسون 
متنازعون مختلفون  كل واحد منهم يقول أنا نصاحبه أنهها الههذي أريههد أن
أستخدمه وما أشبه ذلك فهم لدائما في نزاع وفي خصومة لن كل واحد
اا لرجههل ال سههلم منهما يريد أن ينفرلد به عههن الخههر  والرجههل الثههاني رج
اا فهذا الرجل ل يشركه فيه أحههد  فههإن قههال قائههل : بمهها اا أي سالم سلم
اا مهن الشههركاء ؟ قلنهها عرفنها ذلههك اا بمعنى سالم سهالم عرفتم أن سلم

 )) لن الكلمةفيه شركاء متشاكسون بذكر المقابل وهو قوله : (( 
تعرف بالسياق وذكر المقابل  ومن أمثلة  ومههن أبههرز مثههال علههى ذلههك

))  لو قههال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا قوله تبارك وتعالى : ((
تت ؟ لفهمههت معناههها ممهها بعههدها ((  أو انفروالك قائل : ما معنى ثبهها

)) فيكون الثبات ضههد المجتمعيههن أي فههرالدى انفههروا فههرالدى أوجميعا 
تيعرف تفسير الكلمة بذكر اا  وهذه القواعد في التفسير أن  انفروا جميع
اا للرجههل لههها  لمههالكه اا أي خالصهه َفسلم  سلم ال  مايقابلها  فهنا نقول : رج
َفم عرفت ذلك ؟ قلنا بما ذكرنهها مههن ليشاركه فيه أحد فإن قال قائل : ب
ال لههه تجعل معههالدل لههه يكههون مقههاب القاعدة أن المقابل للشيء أي الذي 
دد يشههاركه هههل اا لرجههل هههل أحهه في المعنى  هذا الرجل الذي كان سههلم
اا يشههاركه فههي ملكههه لههه ؟ ل  هههل أحههد ينههازعه ؟ ل  إذن يجههب أن أحد
نعرف الفرق بين المملوك الذي فيههه شههركاء  الشههركاء المتشاكسههون
والمملوك الذي ليس فيه شركاء  ثم نقيههس عليههه المخلههص للههه الههذي

هممليعبههد اللههه  وحههده والههذي يعبههد مههع اللههه غيههره ولهههذا قههال : (( 
)) أي هههل يسههتوى الههرجلن أحههدهما فيههه شههركاءيسممتويان مثل 

دم لرجههل  هههل يسههتوي هههذان ؟ الجههواب : ل متشاكسههون والخههر سههل
فالستفهام هنا إذن بمعنى النفي  يعنههي ليسههتويان . والسههتفهام يههأتي
تن كثيرة كما هو معروف في علم البلغة  ولكنه إذا أتي في موضع لمعا
اا معنى التحدي يكون مشربا معنى التحدي لنههه النفي فإنه يكون مشرب
لو قيل مايستويان لفهمنا انتفاء اسههتوائهما  لكههن قههال هههل يسههتويان ؟
: فهما مسألتين أمرين
 المر الول : ها ؟ انتفاء الستواء



والمر الثاني : التحدي  يقول ها هل عندك شيء يثبت أنهما يستويان ؟
همملفيكههون تحويههل النفههي إلههى اسههتفهام أبلههغ فههي النفههي و ... (( 

))الحمد للممه  )) الجواب : ل  قههال اللههه تعههالى : (( يستويان مثل 
حمد نفسه عههز وجههل لكمههال نصههفاته وكمههال إنعههامه ومههن إنعههامه أنههه
يضرب المثال للناس في القرآن لعلهم يتذكرون مع أنه عز وجل غنههي
عنهم  ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كلهم  لكن رحمته تههأبى إل
أن يبين لعبالده مايحتاجون إليه في أمور لدينهم ولدنياهم ولهههذا قههال بعههد

بل أكممثرهم ))  ثم قال : (( الحمد لله هذا البيان التام في المثل(( 
:  ))  هنا  للضراب  والضراب هنا له معنيانبل ))  (( ل يعلمون 

. المعنى الول : اضراب انتقال  ينتقل من شيء إلى آخر
والمعنى الثاني : اضراب إبطال  يبطل الول ويثبت الثاني  فإذا قلههت :
دو  فهذا اضراب إبطههال  أبطلههت الول وأثبههت الثههاني ماقام زيد بل عمر

 بل ادارك علمهم في الخرة بل هممم فمميوفي قوله تعالى : ((
)) هذا انتقال من معنههى إلههى معنههىشك منها بل هم منها عمون 

 )) هههل هههيبل أكممثرهم ل يعلمممونأشد منه . فههي هههذه اليههة ((  
اضراب إبطال أم هي اضراب انتقال ؟
... : الطالب

: هيه  اضراب انتقال لنه لم يسبق شيء أبطلتههه  وقههول اللههه :الشيخ 
)) المرالد بأكثرهم هنا  أكههثر النههاس  كمهها جههاءأكثرهم ل يعلمون (( 

)) وانتفههاءولكن أكممثر النمماس ل يعلمممون ذلك في آيات أخههرى (( 
العلم هنا لنتفاء لزمه وهو العمل  والمتثههال  فههأكثر النههاس فههي جهههل
دي  في جهههل ليعرفههون الحههق وفههي غههي ليعرفههون وأكثر الناس في غ
دح أن ننفي عنهم العلم  أما من كان فههي الحق ول يعملون به وكلهم يص
جهل فنفي العلم عنه واضح  وأما من كان في غي فنفي العلم لنه لههم
 . ينتفع به ولم يعمل به

إنك ميت وإنهم ميتممون * ثممم إنكممم يممومثم قال الله تعالى : (( 
)) الخطاب لرسول اللهههإنك  ))  (( القيامة عند ربكم تختصمون 
)) ونصههف لههه فههي المسههتقبل ميت نصههلى اللههه عليههه وآلههه وسههلم  ((

اا  مههن أجههل وإنهم ميتون (( )) كذلك  وأكد الموت مع العلم بههه يقينهه
أن عمل هؤلء الذين كذبوا النبي نصلى الله عليه وآله وسلم عمههل مههن
لم يوقن بالموت لن من آمن بالموت حقيقة فلبد أن يعمل له  لكنهههم
هم ليعملون له فكان عدم عملهم له كالموت أو بمنزلة الموت  فلهههذا



 )) بتشههديد اليههاء يقههال لمههن  سههيموت وهههو حههيميتاكد. وقوله : (( 
ييههت ييت فيقال لمن وقع به المههوت أي بعههد فههراق حيههاته يقههال م وأما م
ييههت  فعلههى هههذا يفههرق بيههن أن يونصههف ديت  لكن الكههثر م وربما يقال م
ديت بههالموت ويقههال ديت  وبين أن يونصف الم الحي بالموت و يقال فيه م
ييت . نعم . م
(( إنك ميت وإنهم ميتون * ثم إنكم يوم القيامة عنممد ربكممم 

)) الخطاب للنبي عليه الصههلة والسههلم ومههنإنكم ((    ))تختصمون
عنمد ربكمم )) سههبق تفسههيره  (( يوم القياممةعانده وكفههر بههه  (( 

)) عند ربكم الههذي خلقكههم أول مههرة وأعههالدكم ثههاني مههرةتختصمون 
ديكم على الحق  ونحن نعلم الن نتيجة هذه الخصههومة تختصمون عنده أ
من سيغلب ؟ هيه
... : الطالب

ولن يجعممل: المؤمنون ل شك  قههال اللههه تبههارك وتعههالى : (( الشيخ 
)) فالكههافر لسههبيل لههه علههىالله لكافرين على المؤمنين سبيل 

المؤمن فالنتيجة والحمد للههه معلومههة أن المههؤمنين هههم الغههالبون يههوم
القيامة وهم الخانصمون لعدائهم .ننزل الن إلى كلم المؤلف ثم نأخههذ
اا إن شاء الله   الفوائد جميع
ضرب اللممه للمشممرك ويقول المؤلههف رحمههه اللههه عههز وجههل : "  

ال دد مث  " وتقييده المؤلف بالمشرك والموحهد واضهح لن المثهلالموح
المضروب وهو العبد المملههوك لشههركاء والعبههد الخههالص ينطبههق تمامهها

العلى المشرك والموحد  ... "  ضرب الله للمشممرك والموحممد مث
ال   " بدل من مثل  والبدل يقول المام ابن مالك رحمه الله فيهرج

" هو التابع المقصود بالحكم بل واسطه " :
هو التمابعهذا البههدل تههابع المقصههولد بههالحكم بل واسههطه  فقههوله : " 

"بل واسممطه "خرج به من بقية التوابع وقوله : " المقصود بالحكم
خرج به  المعطوف ببل فإن المعطههوف ببههل يكههون إذا كههان للضههراب
البطالي يكون هو المقصولد بالحكم هو المقصولد بالحكم لكنه بواسههطة
ال  لو حذفت مثل فقههال  ضههرب اللههه فل يسمى بدل .هنا قال : مثل رج
ال  أيصح الكلم ام ل ؟ يصح  لن المقصولد هو كلمة رجههل وأنههت لههو رج
دي ديهها بهدل  لن المقصههولد ههو علهه ديا بهدل عل اا  عل دي اا عل قلت : رأيت محمد
اا ؟ عرفههت أنههه أرالد محمههد  أرالد ديا محمد إذا ...مخاطب وقال : رأيت عل
دي والبههدل هههو المقصههولد اا بههدل مههن علهه اا  لن محمد اا ولم يرلد علي محمد



بالحكم لكن قد يكون سببه الغلط وقد يكههون سههببه النسههيان و أو غيههر
 ذلك من السباب المهم أن البدل هو


